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Stará láska nerezaví aneb naši old boys op ět v akci.  Na fotografii Katky Valentové 

vidíte nahoře zleva: Milan Rojkovič (Meky), Jaroslav  Borovec (Boroš),  
Zdeněk Horák (Krvák), Jaroslav Valenta (Seržant), Lubomír Zoubek (Zub),  

 dole zleva Jiří Čapek, Milan Cimfl (Starosta),  Alois Kühnell (Činel), Jiří Horák (Ognác) a 
Luboš Dědek (Kydoň)  

 
 
 

Skončila fotbalový podzim 2013. Poslední domácí zápas odehrálo na domácím hřišti naše 
áčko mužů proti týmu AFK Opatovice a vyhrálo v poměru 2:1.  Je dobojováno, krátce si od 

fotbalu všichni odpočineme, budeme se věnovat svým rodinám, přítelkyním apod. 
Sezónu je však třeba ještě řádně rozebrat a vyhodnotit. Ideální místo pro hodnocení? 
Přece hospoda, zatím ještě Pepy Prokeše za sokolovnou! Dnešní vydání Roveňského 

poločasu je tradičně na závěr hodnotící, naleznete v něm nejen výsledky, tabulky, 
fotografie, ale i přehled mistrovských střelců branek.  

 
 
 
 
 
 
 



Bilance fotbalového podzimu 2013 
 
 

Hodnocení p ředsedy oddílu kopané a starosty TJ Sokol Rove ň 
 Ing. Milana Cimfla 

 

První část sezóny se hodnotí velice lehce: kdybychom hráli pouze 
první tři a poslední tři kola soutěže, měli bychom 18 bodů, byli 
bychom první a trápili postupuchtivé Libišany. Bohužel tomu tak 
není, protože v celé střední části soutěže jsme posbírali pouze 2 
body, takže celkově jsme se 20 body skončili na desátém místě. 
Představovali jsme si jistě ještě klidnější střed tabulky, na kterou 
ale když se podíváme, zjistíme , že na v pořadí čtvrtého ztrácíme 
pouhé 4 body, což není až tak špatná výchozí pozice. Našim cílem 
bylo právě toto umístění. Dalším bylo čeřit vody okresního přeboru, 
trápit favority a hlavně bavit sebe i diváky předváděnou hrou a 

odhodláním se bít za roveňskou značku. Mnohými fanoušky kritizovaný trenér Franc v 
průběhu sezóny vůbec neměl lehkou pozici, prakticky se nestalo, že by měl k dispozici 8-9 
hráčů na jeden post v sestavě ani v jednom utkání. Se sestavou se neustále míchalo, což 
bylo vidět na výsledcích především ve střední části soutěže. Po posílení v závěru soutěže 
byla vidět markantní změna ve výsledcích. Ponaučení z toho všeho máme(aspoň si to 
myslím): je třeba opravdu posílit každou "lajnu" o jednoho borce schopného hrát stabilně 
tuto soutěž. Jsme mužstvo, které jako jediné v celé soutěži staví kompletn ě kádr z 
vlastních odchovanců, což je v současné době mimořádné unikum. Víme, že jsou celky, 
které platí za přestupy, hostování a s tím spojené kapesné fotbalistům desetitisícové 
částky v půlsezóně. Tímto směrem jsme se rozhodli nejít, dál se budeme snažit, aby pro 
roveňské diváky hráli rovenští fotbalisté a případně zabudovat posily v podstatě z místních 
zdrojů (přistěhování, známost, výměna hráčů v rámci mikroregionu).Toto je naším cílem 
pro zimní období. Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto výsledku a přeji na konci roku 
pohodu, pěkné svátky a stálé zdraví v novém roce. Sportu ZDAR a roveňskému fotbalu 
zvlášť.                        Ing. Milan Cimfl, prezident  
  

 
Okresní p řebor muž ů - TJ Sokol Rove ň A  : 
Hodnocení sezóny trenérem Františkem Francem:  „ Kádr nám 
opět oslabil, chyběl Aleš Kašpar, Luboš Mládek. Přišel sice 
Absolon, ale po dlouhé, snad šestileté herní pauze. Přesto byl 
začátek vynikající, tři výhry, ale se slabými soupeři, což potvrzuje 
jejich postavení v tabulce. Další problém přišel s tím, že ve 
vynikající formě hrající Vašek Melc měl zdravotní problémy, musel 
podstoupit náročnější chirurgické ošetření chrupu, pár zápasů 
nemohl hrát a útočná vozba se sesypala jako domeček z karet. 
V závěru pro změnu chyběl Tomáš Madák a Luboš Kaplan. 
Jediným plusem bylo to, že dostávali příležitost mladí hráči, avšak 

nedalo se očekávat, že budou dlouhodobě tahouny týmu,  jejich forma byla dost kolísavá. 
Nejlepším hráčem byl na podzim Luďa Vach, ale není dost dobře možné, aby tým sám 
celou sezónu držel. Pokud nedojde k posílení, stávající kádr bude hrát pouze o záchranu,  
ve spodní části tabulky. Ještě nevím, zda budu u týmu dál pokračovat, ale pokud nikdo 
nepřijde, sám nemám na pokračování zájem. Taková práce je k ničemu, je to pouze o 
jakémsi udržování mančaftu. Dříve chodilo na trénink šestnáct až osmnáct lidí, nyní kolem 
deseti. Je s podivem, že na čtvrteční tréninky nechodili kluci z béčka. Ještě si vše 
s výborem rozříkáme a uvidíme, co bude dál.“ 
 
 



 
TJ Sokol Rove ň“A“,  nahoře zleva František Franc – trenér, Jan Kopřiva, David Šišán, 
Lukáš Johanides, Ondřej Mikuláš, Jiří Roček, Josef Zeman, Milan Absolon, Jakub Franc, 
Václav Melc, Radek Král, dole zleva David Král, Martin Koláček, Luděk Vach, Jakub 
Kučera, Milan Machatý, Jakub Dušek, Luboš Mládek a Jan Baláš. Chybí Luboš Kaplan, 
Tomáš Madák, Ondřej Koláček   
 

Výsledky  „A“ týmu : 
Podzim 2013 :  

Újezd-R 0:4, R-Ostřešany 5:0, Chvojenec-R 0:1, R-Starý Máteřov 2:3, Dašice-R 4:0,  
R-Valy 0:1, Mikulovice-R 2:2, Nemošice-R 2:0, R-Dříteč 1:1, Choltice-R 5:0, 

 R-Libišany 4:7, Kříčeň-Roveň 1:0, R-Bohdaneč 2:0, Přelovice-R 1:5, R-Opatovice 2:1  
 

Střelci branek v mistrovských zápasech á čka mužů: 
13 – Vach, 3 – Melc, Mikuláš, 2 – Absolon, 1 – Franc, Roček, O.Koláček, Kaplan, R.Král, 

Machatý, vlastní 

 
V Přelovicích byla v týmu pohoda již před zápasem, nastoupily i posily 

 Milan Machatý a Josef Zeman 
 

 



Tabulka Pernštejn – okresního p řeboru 

 
 

 
 

IV.třída Holicko  muž ů - TJ Sokol Rove ň B : 
Hodnocení Ing. Františka Mikuláše, trenéra:   „ Výsledky „B“ mužstva 
za podzimní část soutěže připomínají herní automat. Po prvních dvou 
zápasech, kdy hráči přistupovali k zápasům odpovědně, přišel výbuch        
v Dolanech, kde zápas nezodpovědně odevzdali. Myslím, že na tomto        
a následném zápase s Chvojencem doma se projevila návštěva  
„Maxima“ v Holicích. Někteří hráči se budí po návštěvě této  diskotéky až 
třeba ve 14,00 hod. U nás starších,  jev v mládí nepředstavitelný... 
U některých hráčů je vidět malá trénovanost. Všichni mají možnost 

trénovat s „A“ mužstvem nebo si jít zahrát v pátek, toho však moc nevyužívají. Hodnotit 
hráče jednotlivě nebudu. Za zmínku ale stojí produktivita Jakuba Duška. Škoda, že si ji 
nepřenese do „A“ mužstva, kde by měl dostat více příležitostí. Jsem rád, že mladí hráči, 
věkem ještě dorostenci, nebo ti, kteří opustili dorosteneckou kategorii před 2-3 roky, se 
zapojují. Já je vždy budu prosazovat. Je škoda, že nebyl vytvořen střídavý start pro další 
mladé hráče: Marka Šándora, Radka Shejbala, Štěpána Svobodu, Láďu Mile atd. 
Bolavým místem u týmu je stabilní brankář. Bylo ukončeno hostování Víti Smítala 
v Ředicích, ale ten toho u nás moc neodchytal, protože byl vázán pracovními povinnostmi. 
V posledních zápasech ho nahradil brankář „A“ mužstva Honza Baláš. Přes výkonnostní 
výkyvy je sedmé místo odpovídající a při zlepšeném přístupu si myslím, že na konci 
soutěže je umístění do čtvrtého místa reálné.“ 
  
 
 



 
TJ Sokol Rove ň B, nahoře zleva Milan Cimfl, František Mikuláš – trenér, Petr Motyčka, 
František Pýcha, Radek Král, Radek Přibyl, Pavel Švarc, Josef Prokeš, David Šišán, 
Martin Brňák, dole zleva Radek Pachovský, Zdeněk Motyčka, Jakub Dušek, Milan 
Rojkovič, Lukáš Johanides, Michal Šándor, Lukáš Hloupý, Jiří Roček, chybí Michal 
Nečesaný 

 
 

Výsledky „B“ týmu  
Podzim 2013:  R-Dašice B 7:1, R-Mnětice B 4:0, Dolany-R 8:0, R-Chvojenec B 1:4, Dříteč 
B–R 0:1, R-Litětiny B 0:0, R-Ředice B 2:2, Býšť–R 4:0, R–Nemošice B 0:1, R-Popkovice 
2:0, AFK SKP–R 2:6  
 

Střelci branek bé čka mužů 
7- Dušek, 5 - Johanides, 3 - Prokeš, 2 – Šándor, 1- Přibyl, Motyčka Z., Hloupý, Vach, 

Nečesaný, Rojkovič 
Pozn: Lukáš Johanides vedle toho nast řílel za dorost TJ Sokol Moravany v rámci 

střdavého startu 16 gól ů! 
 

Tabulka IV. t řídy Holicko 

 
 



 
Okresní p řebor elév ů do 10 let - Holicko  

Hodnocení Ondřeje Mikuláše, trenéra: „První část sezony 2013/2014 
pro nás nedopadla příliš dobře. Nezískali jsme ani jeden bod- 
všechny zápasy jsme prohráli. Co k tomu říct: " Chybí hráči...“ 
Téměř všechny zápasy jsme odehráli s jedním nebo max. dvěma 
hráči na střídání, což je málo. Na víc hráči na střídání byli spíše do 
počtu než do nějaké kombinace. Vydržet 3 x 18min. bez vystřídání 
bylo pro většinu hráčů nad jejich síly a tomu pak odpovídaly 
výsledky. Opravdu není co hodnotit. Během zimní přípravy se 
zaměříme na veškeré nedostatky (a je jich opravdu hodně) a 
pokusíme na jaře získat nějaké ty body. Na závěr bych chtěl 

poděkovat všem, kteří nám pomáhali, a popřát jim a hráčům hodně zdraví do nového 
roku.“ 

Výsledky zápasů: 
Slovan Pardubice - R  8 : 5, R - Opatovice nad Labem  5 : 19, Horní Jelení - R 19 : 2,  
Moravany -  R 11 : 4, Sezemice - R 17 : 4, R - Dašice   6 : 11, AFK SKP Pce – R  5 :1 

Tabulka nebyla doposud na webu OFS Pardubice zveřejněna. 
 

Střelci branek elév ů 
 11- Mikuláš, 6 - Kosina M., 4 – Šafránek, 3 – Kosina D., Kamenohorský  

 
TJ Sokol Rove ň – elévové do 10 let. Nahoře zleva Ondřej Mikuláš – trenér, Filip Růžek, 

Adam Šulc, David Kamenohorský, Michaela Hrochová, David Kosina, Luboš Brukner – 
asistent trenérů, dole zleva Radek Šafránek, Adam Hvězda, Michal Kosina, Adam Mikuláš. 

Chybí druhý trenér Petr Kopa 
 

Nejlepší st řelci TJ Sokol Rove ň - podzim 2013     
        

                               
            Lud ěk Vach                  Jakub Dušek                   Lukáš Johanides             Adam Mikuláš  



 
 

Hráči TJ Sokol Rove ň působící ve vyšších sout ěžích : 
Muži :  
Jan  Shejbal – FC Hradec Králové (nar.1994), odchov anec TJ Sokol 
Roveň, Fotbalová národní liga muž ů, reprezentant ČR do 19 let  
Jaromír Krpata  (nar.1988), SK Vysoké Mýto - divize,  
Tomáš Krpata ( nar.1989), Sokol Moravany, krajský přebor,   
Marek Schmeiser  (1996)  - SK Holice, muži – krajský přebor  
Dorost:   
 Lukáš Rulíšek  (1998) – střídavý start SK Holice a MFK Chrudim – Česká 
liga dorostu, Marek Šándor  (1998), Štěpán Svoboda  (1998) – SK Holice, I.A třída   Jan Shejbal, FC HK 

Lukáš Johanides  (1996),Tomáš Bareš  (1997), Radek Shejbal  (1998) – Moravany,I.A 
Žáci:   
Jakub Shejbal  (1999), Jakub Vacek  (1999), Adam Hv ězda (2002) – Holice, kr.  přebor 
Elévové:  
Adam Mikuláš (2004), - střídavý start SK Holice, krajská soutěž 

 
A na závěr… 

Podzimní část sezóny 2013/2014 skon čila.  Je t řeba získat novou sílu a chu ť na 
fotbal, dohodnout, zda bude tým posílen a kdo ho v příprav ě na jaro povede. 

Fotbalový výbor, který pracuje v níže uvedeném slož ení 
a hráči všech našich tým ů Vám přejí krásný zbytek letošního roku a pevné zdraví  

i nervy do toho p říštího. D ěkujeme za podporu všem našim sponzor ům i obci Dolní 
Roveň  Na shledanou na fotbale v Rovni op ět v roce 2014! 

 
Fotbalový výbor TJ Sokol Rove ň, zprava Ing.František Mikuláš, Ludvík Motyčka, 

 Ing.Milan Cimfl, Radek Král, Dis., Pavel Herbst, Ing.Tomáš Hála 
 

Roveňský polo čas pro Vás již čtvrtým rokem p řipravuje 
Ing.Jaromír Pýcha 

Všechna vydání najdete na http://www.tjsokolroven.cz/kopana/rovensky-polocas 

 

 


